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 الفصل األول                                              

 مدخل لدراسة النظم االقتصادية                                   

 أهمية دراسة مادة النظم االقتصادية -:أوال

 -أن دراسة مادة النظم االقتصادٌة تساعدنا على فهم اآلتً :

أن الدراسة المقارنة للنظم االقتصادٌة تساعد الباحث فً النظام االقتصادي على فهم كٌف ٌعمل  -1

على مخرجات العملٌة االقتصادٌة التً تؤثر بها قوى مختلفة اجتماعٌة  تأثٌراتهالنظام وما هً 

 . أخرىوسٌاسٌة وجغرافٌة وثقافٌة وعوامل 

التً ٌعمل طبقا لها النظام االقتصادي واالجتماعً المحدد غالباً ما تؤخذ على أنها  المبادئن أ -2

والتخطٌط فً االقتصاد االشتراكً  الرأسمالًالخصائص العامة له كالحرٌة فً النظام االقتصادي 

 للتمٌز بٌنهما. تقلٌدي للدراسات المقارنة وأساساالعام وال اإلطارظلت تمثل 

 .او عامة  شكل االتجاهات العامة لكل نظام قد تكون خاصةٌن التً تالقوان -3

والشامل للمشكالت  األمثلمعها البشر عجزت عن الظهور بصورة الحل  التً تعامل األنظمةأن  -4

ان ٌكون التكٌف للظروف التارٌخٌة الموضوعٌة والذاتٌة فً كل األنسب والمعضالت ، لذلك من 

 . الستمرارهنظام وسٌلة 

اي نظام اقتصادي واجتماعً ال ٌمكن ان  نالقتصادٌة المختلفة تؤكد حقٌقة اة النظم ان دراسأ -5

ومكان  أخرىٌكون حالً لمشكلة فً لحظة معٌنة تارٌخٌة قد ال تظهر على هذا النحو فً فترة زمنٌة 

 ٌخضع لحركة وتطور المجتمع نفسه. شًءخر ، فكل آ

ن دراسة مادة النظم االجتماعٌة واالقتصادٌة فً ضوء المقارنة ٌتٌح لنا مجاالً واسعاً للتعرف أ -6

هذا النجاح  وأسبابكبت تطورها اوالنجاحات التً و األنظمةعلى المشكالت التً عانتها هذه 

وبالتالً االستفادة من التجارب تطورها التارٌخً بالشكل الذي ٌخدم قضٌة البناء االقتصادي 

 واالجتماعً خاصتاً فً البلدان النامٌة.

 مفهوم النظام االقتصادي -ثانياً :

ٌستخدم تعبٌر النظام االقتصادي بمعان عدٌدة وقد وضعت له تحدٌدات عدٌدة ونشأ هذا التباٌن 

فالبعض ، النظام االقتصادي  إلىواالختالف أصالً عن تباٌن واختالف االتجاهات الفكرٌة والنظرة 

االجتماعٌة ربط النظام االقتصادي بالواقع  نطاق العلومالمفكرٌن من العاملٌن فً  من الباحثٌن

 األخراالجتماعً واالقتصادي والسٌاسً الذي تعشه المجتمعات البشرٌة والدول ، فٌما ذهب البعض 

النظام االقتصادي فً عملٌات التحلٌل النظري والفكري للوقائع االقتصادٌة  تعبٌراستخدام  إلى

االقتصادٌة  واألدبٌاتب هذا التباٌن والنظرة كان البد من ظهور اتجاهٌن فكرٌٌن فً الكتابات وبسب

 بصدد مسألة النظام االقتصادي .
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الخاص بالتحلٌل النظري والفكري  باألسلوبٌفسر وٌحدد مفهوم النظام االقتصادي  -:األولاالتجاه 

االجتماعٌة  واألنظمةوالسلوكٌات  األدواتو األسالٌبللعملٌات االقتصادٌة وهً تحدٌدات تنصب عن 

 كالتقالٌد والقٌم الدٌنٌة ... وغٌر ذلك 

ربط النظام االقتصادي وتفسٌره على  إلىوهو الذي عرف بالمادي التارٌخً فٌذهب  -االتجاه الثانً:

لمجتمع لالتً تشكل البناء الحقٌقً  اإلنتاجوالمقصود به عالقات وقوى  اإلنتاجضوء مفهوم نمط 

 ، ومن هذٌن االتجاهٌن سنحاول عرض مسالة النظام االقتصادي . معٌنال

 التً تكون جوهر النظام االقتصادي فهً: األساسٌةأما العناصر 

 تحقٌقها النشاط االقتصادي فً نظام محدد من الترتٌبات والمؤسسات. إلىأهداف ٌسعى  -1

 .لتحقٌق تلك األهداف المستخدم ًاإلنتاجوهً ما ٌطلق علٌها بالفن  األهدافوسٌلة تحقٌق  -2

 األسالٌبلتحقٌق الواجبات الرئٌسٌة من خالل  الالزمة الظروفتنظٌمات سٌاسٌة واجتماعٌة تهٌأ  -3

 الفنٌة المتبعة.

من حٌث مٌدان البحث االقتصادي له أوجه  األقلوللنظام االقتصادي بغض النضر عن نوعه على 

 -ثالثة :

السلع  إنتاجً تمثل مجموع الوسائل المادٌة والبشرٌة التً ٌمكن بواسطتها الت اإلنتاجٌةالقوى  -أوالً:

 والخدمات.

فٌما ٌتعلق بكٌفٌة  األخصوعلى  اإلنتاجبمناسبة عملٌة  األفرادالتً تتم بٌن  اإلنتاجعالقات  -ثانٌاً:

 اإلنتاجتملك وسائل 

المجتمع  أفرادبٌن مختلف  اإلنتاجعالقات التوزٌع وتظم طرق اقتسام الناتج بعد تمام عملٌة  -ثالثاً:

 فٌحبذ قبوله او رفضه .

 بعض النظريات المفسرة للتطور التاريخي  -ثالثاً :

 : األلمانيةالمدرسة التاريخية  -1

فسر التطور التارٌخً ٌالذي  (فردرٌك لٌست)من ابرز رواد هذه المدرسة هو االقتصادي األلمانً 

 تمر بها المجتمعات المختلفة وهً على النحو اآلتً:لألمم من خالل المراحل الخمس التً 

  للنشاط العملً  األولًالمرحلة الوحشٌة: وهً مرحلة الصٌد البري والمائً الذي ٌمثل الشكل

 لإلنسان .

  الرعًمرحلة 

  مرحلة الزراعة 

  مرحلة الزراعة والصناعة 

 مرحلة الزراعة والصناعة والتجارة 
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ٌة إلى مبدا تقسٌم العمل الذي ٌعتبر عامل مهم وحاسم فً التطور تستند النظرٌة التارٌخٌة األلمان

 االقتصادي.

كذلك ٌعتبر االقتصادي ) برونو هٌلد براند ( احد مؤسسً المدرسة التارٌخٌة األلمانٌة األولى الذي 

 تلك المجتمعات وهً : ٌمر بها االقتصاد فً فسر التطور التارٌخً لألمم من خالل مراحل ثالثةٌ

  االقتصاد الطبٌعًمرحلة 

 مرحلة االقتصاد النقدي 

  االئتمانًمرحلة االقتصاد  

   حٌث أعتبر هٌلد براند فً تحلٌالته هذه أن التبادل هو محوراً رئٌسٌاً لعلم االقتصاد .

 المدرسة األلمانية المتأخرة : -2

تستند نظرٌة كارل بوخر على (  1331 1441)  (كارل بوخر)من أبرز رواد هذه المدرسة هو 

 فً تطور المجتمعات وهً:تارٌخٌة ٌمر بها االقتصاد ثالثة مراحل 

  ًمرحلة االقتصاد المنزل 

  مرحلة االقتصاد المدن 

 ًمرحلة االقتصاد الوطن   

 نظرية مراحل النمو :  -3

 W.ROSTOWمن أبرز مؤسسً نظرٌة مراحل النمو هو االقتصادي األمرٌكً ) والت روستو ( 

الذي أوضح من خالل كتابه ) مراحل النمو االقتصادي ( أن هناك خمس مراحل تمر بها جمٌع 

البلدان فً تطورها االقتصادي ، وكل مرحلة من هذه المراحل تؤدي بالضرورة إلى المرحلة الالحقة 

 لها وهً على النحو اآلتً :

  : مرحلة المجتمع التقلٌديTraditional    

 لالنطالقط المسبقة مرحلة الشرو  :Preconditions of take – of    

  : مرحلة االنطالقTake – off   

  : مرحلة النضوجMaturity   

  : مرحلة االستهالك الواسعHigh mass Consumption   

 : اإلنتاجنظرية نمط  -4

االقتصادي حٌث ٌفسر التطور التارٌخً  اإلنتاجٌعتبر كارل ماركس من اهم مؤسسً نظرٌة نمط 

، فٌستمد النظام خصائصه من طبٌعة هذا  اإلنتاجٌة األنماطمن خالل تعاقب للمجتمعات المختلفة 

تمر بها المجتمعات البشرٌة عند تطورها وهً على النحو  إنتاجٌة أنماطالنمط ، وبٌن أن هناك خمس 

 اآلتً:

 مرحلة المشاعٌة البدائٌة  


